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Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej  
i przedstawienie towarów w świetle Unijnego Kodeksu  
Celnego (UKC).
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  Podstawa prawna odpowiedzi

Artykuł 127, artykuł 128, artykuł 133, artykuł 134, artykuł 135, artykuł 136, artykuł 137, ar-
tykuł 138, artykuł 139 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 
z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. UE L z 2013 r. Nr 269, 
poz. 1).

  Streszczenie

Postępowanie w przedmiocie wprowadzenia towarów na obszar celny Unii Europejskiej i przedstawienia 
towarów w świetle Unijnego Kodeksu Celnego prowadzone jest w stosunku do towarów spoza obszaru cel-
nego Unii Europejskiej i zmierza do nadania tym towarom cech towarów unijnych.
Operator statku morskiego lub statku powietrznego przybywającego na obszar celny Unii powiadamia 
o przybyciu statku urząd celny pierwszego wprowadzenia z chwilą przybycia danego środka transportu. Je-
żeli informacje o przybyciu statku morskiego lub statku powietrznego są dostępne organom celnym, mogą 
one zwolnić operatora z wymogu dokonania powiadomienia, o którym mowa w akapicie pierwszym.
Co do zasady towary wprowadzane na obszar celny Unii obejmuje się przywozową deklaracją skróconą, 
która zawiera dane niezbędne do analizy ryzyka do celów bezpieczeństwa i ochrony. Przywozową deklarację 
skróconą składa się przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Unii w urzędzie celnym pierwszego 
wprowadzenia w określonym przed tym wprowadzeniem terminie. Organy celne mogą zezwolić na złożenie 
przywozowej deklaracji skróconej w innym urzędzie celnym, jeżeli urząd ten niezwłocznie przekaże lub udo-
stępni w formie elektronicznej niezbędne dane urzędowi celnemu pierwszego wprowadzenia.
Przywozową deklarację skróconą składa przewoźnik. Niemniej jednak, niezależnie od obowiązków prze-
woźnika, przywozową deklarację skróconą może złożyć jedna z następujących osób:

a) importer lub odbiorca lub inna osoba, w której imieniu lub na której rzecz działa przewoźnik;
b) każda osoba, która jest w stanie przedstawić dane towary lub spowodować ich przedstawienie w urzędzie 

celnym wprowadzenia.
Od chwili wprowadzenia towarów na obszar celny Unii podlegają one dozorowi celnemu i mogą zostać pod-
dane kontrolom celnym.

PRzEDstAwiENiE towARów w świEtLE UNijNEgo KoDEKsU CELNEgo
Towary wprowadzane na obszar celny Unii, po przybyciu towarów do wyznaczonego urzędu celnego lub 
innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne albo do wolnego obszaru celnego, należy 
niezwłocznie przedstawić organom celnym. Towary przedstawione organom celnym nie mogą bez zgody 
organów celnych zostać wyprowadzone z miejsca, w którym zostały przedstawione.
Przedstawienia powinna dokonać:

a) osoba, która wprowadziła towary na obszar celny Unii, albo
b) osoba, w której imieniu lub na rzecz której działa osoba, która wprowadziła towary na obszar celny Unii, 

albo
c) osoba, która przejęła odpowiedzialność za przewóz towarów po ich wprowadzeniu na obszar celny Unii.

Jednakże, zgodnie z art. 139 ust. 3 u.k.c., niezależnie od obowiązków ww. osób, przedstawienia towarów 
może dokonać zamiast nich jedna z następujących osób:

a) każda osoba, która niezwłocznie obejmie towar procedurą celną;
b) posiadacz pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych lub każda osoba prowadząca działalność 

w wolnym obszarze celnym.
W odniesieniu do towarów, które są wprowadzane na obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną i po-
zostają na pokładzie tego samego środka transportu do dalszego przewozu, zgodnie z art. 139 ust. 2 u.k.c., 
przedstawia się je organom celnym tylko w porcie morskim lub lotniczym, w którym zostają rozładowane lub 
przeładowane. Jednak towary wprowadzone na obszar celny Unii, które w czasie przewozu zostają rozłado-
wane i załadowane ponownie na ten sam środek transportu w celu umożliwienia rozładunku lub załadunku 
innych towarów, nie są przedstawiane organom celnym w tym porcie morskim lub lotniczym.

www.podatkowaoficyna.pl
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  odpowiedź

Postępowanie w przedmiocie wprowadzenia towarów na obszar celny Unii Europejskiej i przedstawienia 
towarów w świetle Unijnego Kodeksu Celnego prowadzone jest w stosunku do towarów spoza obszaru cel-
nego Unii Europejskiej i zmierza do nadania tym towarom cech towarów unijnych.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 u.k.c., operator statku morskiego lub statku powietrznego przybywającego na obszar 
celny Unii powiadamia o przybyciu statku urząd celny pierwszego wprowadzenia z chwilą przybycia danego 
środka transportu. Jeżeli informacje o przybyciu statku morskiego lub statku powietrznego są dostępne or-
ganom celnym, mogą one zwolnić operatora z wymogu dokonania powiadomienia, o którym mowa w akapi-
cie pierwszym. W celu dokonania powiadomienia o przybyciu środka transportu organy celne, zgodnie z art. 
133 ust. 2 u.k.c., mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie systemów portowych lub lotniskowych lub innych 
dostępnych metod.

Co do zasady towary wprowadzane na obszar celny Unii obejmuje się przywozową deklaracją skróconą, 
która zawiera dane niezbędne do analizy ryzyka do celów bezpieczeństwa i ochrony. Obowiązek złożenia de-
klaracji skróconej został uchylony w odniesieniu do środków transportu i towarów na nich przewożonych, 
które jedynie przemieszczają się przez wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną obszaru celnego Unii, 
bez zatrzymywania się na tym obszarze oraz w innych przypadkach, w których jest to należycie uzasadnione 
ze względu na rodzaj towarów lub obrotu lub w których wymagają tego umowy międzynarodowe (art. 127 
ust. 2 u.k.c.).
Stosownie do art. 127 ust. 3 u.k.c., przywozową deklarację skróconą składa się przed wprowadzeniem to-
warów na obszar celny Unii w urzędzie celnym pierwszego wprowadzenia w określonym przed tym wpro-
wadzeniem terminie. Organy celne mogą zezwolić na złożenie przywozowej deklaracji skróconej w innym 
urzędzie celnym, jeżeli urząd ten niezwłocznie przekaże lub udostępni w formie elektronicznej niezbędne 
dane urzędowi celnemu pierwszego wprowadzenia.
Przywozową deklarację skróconą składa przewoźnik. Niemniej jednak, niezależnie od obowiązków prze-
woźnika, przywozową deklarację skróconą może złożyć jedna z następujących osób:

a) importer lub odbiorca lub inna osoba, w której imieniu lub na której rzecz działa przewoźnik;
b) każda osoba, która jest w stanie przedstawić dane towary lub spowodować ich przedstawienie w urzę-

dzie celnym wprowadzenia.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 u.k.c., od chwili wprowadzenia towarów na obszar celny Unii podlegają one dozo-
rowi celnemu i mogą zostać poddane kontrolom celnym. W stosownych przypadkach towary te podlegają 
takim zakazom i ograniczeniom, jakie są uzasadnione względami między innymi moralności publicznej, 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin, 
ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury narodowej posiadających wartość artystyczną, historyczną lub 
archeologiczną oraz ochrony własności przemysłowej lub handlowej, w tym kontroli prekursorów narkoty-
ków, towarów naruszających pewne prawa własności intelektualnej oraz gotówki, a także wdrażania środ-
ków ochrony zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami oraz środków polityki handlowej. Towary 
pozostają pod dozorem celnym tak długo, jak jest to konieczne do określenia ich statusu celnego, i nie 
zostają podjęte bez zgody organów celnych. Unijny kodeks celny przyznaje jednak posiadaczowi towarów 
objętych dozorem celnym uprawnienie do przeprowadzenia, za zgodą organów celnych, w dowolnym czasie 
rewizji towarów lub pobrania ich próbki w szczególności w celu określenia klasyfikacji taryfowej, wartości 
celnej lub statusu celnego tych towarów.

Stosownie do art. 135 ust. 1 u.k.c., osoba, która wprowadza towary na obszar celny Unii, przewozi je nie-
zwłocznie trasą określoną przez organy celne i zgodnie z ich ewentualnymi wskazówkami do urzędu celnego 
wyznaczonego przez organy celne lub do innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne 
lub do wolnego obszaru celnego. Z kolei towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego wprowadza się 
tam bezpośrednio drogą morską lub powietrzną, lub drogą lądową bez przejazdu przez inną część obszaru 
celnego Unii, jeżeli wolny obszar celny przylega do granicy lądowej między państwem członkowskim a kra-
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jem trzecim. Jeżeli jednak obowiązek ten nie może zostać wykonany na skutek nieprzewidzianych okolicz-
ności lub działania siły wyższej, osoba, na której ciąży ten obowiązek, lub inna osoba działająca na jej rzecz, 
niezwłocznie informuje organy celne o tej sytuacji. Jeżeli nieprzewidziane okoliczności lub działanie siły 
wyższej nie spowodują całkowitej utraty towarów, organy celne są również informowane o dokładnym po-
łożeniu towarów (art. 137 ust. 1 u.k.s.c.). Jeżeli na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły 
wyższej statek wodny lub powietrzny, spełniający kryteria art. 135 ust. 6, zmuszony jest do tymczasowego 
zawinięcia do portu lub lądowania na obszarze celnym Unii, a obowiązek określony w art. 135 ust. 1 nie 
może zostać wykonany, osoba wprowadzająca statek wodny lub powietrzny na obszar celny Unii lub inna 
osoba działająca na jej rzecz niezwłocznie informuje organy celne o tej sytuacji (art. 137 ust. 2).

PRzEDstAwiENiE towARów w świEtLE UNijNEgo KoDEKsU CELNEgo
Towary wprowadzane na obszar celny Unii, po przybyciu towarów do wyznaczonego urzędu celnego lub 
innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne albo do wolnego obszaru celnego, należy 
niezwłocznie przedstawić organom celnym. Towary przedstawione organom celnym nie mogą bez zgody 
organów celnych zostać wyprowadzone z miejsca, w którym zostały przedstawione.
Przedstawienia powinna dokonać:

a) osoba, która wprowadziła towary na obszar celny Unii, albo
b) osoba, w której imieniu lub na rzecz której działa osoba, która wprowadziła towary na obszar celny Unii, 

albo
c) osoba, która przejęła odpowiedzialność za przewóz towarów po ich wprowadzeniu na obszar celny Unii.

Jednakże, zgodnie z art. 139 ust. 3 u.k.c., niezależnie od obowiązków ww. osób, przedstawienia towarów 
może dokonać zamiast nich jedna z następujących osób:

a) każda osoba, która niezwłocznie obejmie towar procedurą celną;
b) posiadacz pozwolenia na prowadzenie miejsc składowych lub każda osoba prowadząca działalność 

w wolnym obszarze celnym.

W odniesieniu do towarów, które są wprowadzane na obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną i po-
zostają na pokładzie tego samego środka transportu do dalszego przewozu, zgodnie z art. 139 ust. 2 u.k.c., 
przedstawia się je organom celnym tylko w porcie morskim lub lotniczym, w którym zostają rozładowane 
lub przeładowane. Jednak towary wprowadzone na obszar celny Unii, które w czasie przewozu zostają roz-
ładowane i załadowane ponownie na ten sam środek transportu w celu umożliwienia rozładunku lub zała-
dunku innych towarów, nie są przedstawiane organom celnym w tym porcie morskim lub lotniczym.

Osoba przedstawiająca towary odwołuje się do przywozowej deklaracji skróconej lub, w przypadkach, o których 
mowa w art. 130 [Gdy urząd celny odstąpił od wymogu złożenia przywozowej deklaracji skróconej w odnie-
sieniu do towarów, dla których przed upływem terminu złożenia tej deklaracji złożone zostanie zgłoszenie 
celne lub deklaracja do czasowego składowania], zgłoszenia celnego lub deklaracji do czasowego składowa-
nia, które zostały złożone w odniesieniu do tych towarów, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązek 
złożenia przywozowej deklaracji skróconej został uchylony. Zgodnie z ust. 5 art. 139 u.k.c., w przypadku gdy 
towary nieunijne przedstawione organom celnym nie są objęte przywozową deklaracją skróconą oraz z wy-
jątkiem przypadków, gdy obowiązek złożenia takiej deklaracji zostanie uchylony, jedna z osób, o których 
mowa w art. 127 ust. 4 [importer lub odbiorca lub inna osoba, w której imieniu lub na której rzecz działa 
przewoźnik, albo każda osoba, która jest w stanie przedstawić dane towary lub spowodować ich przedsta-
wienie w urzędzie celnym wprowadzenia], nie naruszając przepisów art. 127 ust. 6, niezwłocznie składa 
taką deklarację lub zamiast niej zgłoszenie celne, lub deklarację do czasowego składowania. Unijny kodeks 
celny dopuszcza możliwość stosowania przepisów szczególnych w odniesieniu do towarów przewożonych 
w ramach ruchu przygranicznego lub rurociągami i przewodami, a także do innego rodzaju obrotu o zni-
komym znaczeniu gospodarczym, takiego jak listy, kartki pocztowe, druki i ich elektroniczne odpowiedniki 
przechowywane na innych nośnikach, lub do towarów przewożonych przez podróżnych, pod warunkiem że 
nie stanowi to zagrożenia dla możliwości sprawowania dozoru celnego i przeprowadzania kontroli celnych.
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